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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИИСКИ ГРАДСКИ с ъ д

ПРОТОКОЛ
№2
18.04.2019 г.

Днес, 18.04.2019 г., в 10.00 часа в зала № 73 на Съдебната палата
определената със Заповед № РД-18-1924 от 22.03.2019 г. на председателя на
Софийски градски съд Комисия за оценяване на кандидатите за длъжността
„касиер“ в Софийски градски съд в състав:
Председател: Даниела Илиева - съдебен администратор
Членове: 1. Анна Радева - административен секретар
2. Красимира Горянова - главен счетоводител
проведе събеседване с явилите се кандидати за длъжността „касиер“.
С протокол № 1 от 01.04.2019 г. Комисията бе допуснала до участие
във втория етап от конкурса „събеседване“ всички 13 кандидати.
Същата констатира, че в обявения час за начало на събеседването
10.00 часа на 18.04.2019 г. се явяват 10 кандидати за длъжността „касиер“,
както следва:
1. АНЕЛИЯ КОЛАРОВА с вх. № ЧР-12-6/07.03.2019 г.
2. ИВЕЛИНА ВЕНЧЕВА с вх. № ЧР-12-14/08.03.2019 г.
3. ГЕРГАНА МИРОНОВА с вх. № ЧР-12-18/11.03.2019 г.
4. БОРИСЛАВА ДИМИТРОВА с вх. № ЧР-12-35/14.03.2019 г.
5. ГЕРГАНА ПИРИТ 11АНЧИНА с вх. № ЧР-12-36/14.03.2019 г.
6. ВЕЛИСЛАВА БОЖИЛОВА с вх. № Ч Р-12-51/15.03.2019 г.
7. МАРИЯ КОСТАДИНОВА с вх. № ЧР-12-69/19.03.2019 г.
8. МАРГИТА СИМЕОНОВА с вх. № Ч Р-12-86/20.03.2019 г.
9. СТЕЛА КРЪСТЕВА с вх. № ЧР-12-108/25.03.2019 г.
10. АНКА ИЛИЕВА с вх. № ЧР-12-119/25.03.2019 г.

Не се явяват трима от допуснатите кандидати, а именно:
1. ХРИСТИНА БУДЖАНСКА с вх. № ЧР-12-30/13.03.2019 г.
2. ДИАНА КОНСТАНТИНОВА с вх. № ЧР-12-88/20.03.2019 г.
3. ДИМИТРИНА ИЛИЕВА с вх. № ЧР-12-128/25.03.2019 г.

След като извърши проверка на самоличността на участниците в конкурса
Комисията проведе събеседване с всеки един от тях. След преценка степента на
покриване на специфичните изисквания за заемане на длъжността,
мотивираността, квалификацията и личностните качества на кандидатите и
дадените от тях отговори на поставените въпроси членовете на Комисията
поотделно поставиха оценка по шестобалната система за представянето на всеки
един от кандидатите. Съгласно лист за оценка, съставляващ неразделна част от
настоящия протокол, крайната оценка от събеседването се формира като средно
аритметична величина от сбора на оценките на членовете на Комисията. По този
начин бяха получени следните резултати:

№

име и ф ам илия

входящ номер

крайна
оценка
5.95

1

АНЕЛИЯ КОЛАРОВА

2

ИВЕЛИНА ВЕНЧЕВА

вх. № ЧР-12-6/07.03.2019 г.
вх. № ЧР-12-14/08.03.2019 г.

3

ГЕРГАНА МИРОНОВА

вх. № ЧР-12-18/11.03.2019 г.

5.63

4

БОРИСЛАВА ДИМИТРОВА

вх. № ЧР-12-35/14.03.2019 г.

5.12

5

ГЕРГАНА ПИРИШАНЧИНА

вх. № ЧР-12-36/14.03.2019 г.

4.17

6

ВЕЛИСЛАВА БОЖИЛОВА

вх. № ЧР-12-51/15.03.2019 г.

5.42

7

МАРИЯ КОСТАДИНОВА

вх. № ЧР-12-69/19.03.2019 г.

5.33

8

МАРГИТА СИМЕОНОВА

вх. № ЧР-12-86/20.03.2019 г.

5.33

9

СТЕЛА КРЪСТЕВА

вх. № ЧР-12-108/25.03.2019 г.

4.83

вх. № ЧР-12-119/25.03.2019 г.

4.17

10 АНКА ИЛИЕВА

5.57

Въз основа на крайните оценки и на основание чл. 144, ал. 1 от Правилника за
администрацията в съдилищата Комисията
Р Е Ш И :

I. КЛАСИРА кандидатите за длъжността „касиер“ в Софийски градски съд в
следния ред:
1. Анелия Коларова - вх. № ЧР-12-6/07.03.2019 г. - оценка 5.95
2. Гергана Миронова - вх. № ЧР-12-18/11.03.2019 г. - оценка 5.63
3. Ивелина Венчева - вх. № ЧР-12-14/08.03.2019 г. - оценка 5.57
4. Велислава Божилова - вх. № ЧР-12-51/15.03.2019 г. - оценка 5.42
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5. Мария Костадинова - вх. № ЧР-12-69/19.03.2019 г. - оценка 5.33
5. Маргита Симеонова - вх. № ЧР-12-86/20.03.2019 г. - оценка 5.33
6. Борислава Димитрова - вх. № ЧР-12-35/14.03.2019 г. - оценка 5.12
7. Стела Кръстева - вх. № ЧР-12-108/25.03.2019 г. - оценка 4.83
8. Гергана Пиришанчина - вх. № ЧР-12-36/14.03.2019 г. - оценка 4.17
8. Анка Илиева - вх. № ЧР-12-119/25.03.2019 г. - оценка 4.17
II. Комисията предоставя на председателя на Софийски градски съд настоящия
протокол и документите на класирания на 1-во място кандидат - Анелия
Коларова, като предлага със същата на основание чл. 145 ПАС да бъде сключено
споразумение.
Класираният кандидат е длъжен да постъпи на работа в сроковете, предвидени
в чл. 96, ал. 2 КТ.
III. На основание чл. 144, ал. 2 ПАС настоящият протокол да се публикува на
интернет-страницата на СГС и да бъде съобщено на участниците в него в 3дневен срок от днес, както и да бъде поставен на информационното табло до стая
№ 67 - сектор „Човешки ресурси“, ет. 1 на Съдебната палата.
IV. Оригиналът на настоящия протокол да се съхранява в сектор
„Административна дейност и пресслужба“.

Председател: /п/
/Даниела Илиева/

Членове: 1. /п/
/Анна Радева/

2. /п/
/Красимира Г орянова/

1000 София, бут ’’Витоша5' Ш 2. тел. централа: /02/ 9219 88; факс /02/ 981 37 40:
e-mail: cabraet@sgs .|astice.bg

3

